Milí spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
srdečně Vás zdravím s prvními jarními dny, ačkoliv při pohledu z okna a na
rtuť teploměru lze jen těžko uvěřit, že jaro je opravdu tady. Naštěstí zpěv
jarních ptáků dává naději, že se již brzy oteplí a sluníčko nás po dlouhé a
šedivé zimě konečně zahřeje na těle i na duši.
Pevně věřím, že jste i přes nedostatek slunečního svitu v zimních měsících
odolali depresím a špatné náladě a užili jste si náležitě zimní radovánky,
vánoční svátky i plesové období.
S blížícími se velikonočními svátky mi dovolte, abych Vám popřála pevné
zdraví, štěstí a krásné Velikonoce plné sluníčka a dobré nálady.
Zuzana Rohovská, starostka

Krátce z obecního úřadu


Ve dnech 12.–14. dubna 2013 budou od 8.00 hod v prostoru
fotbalového hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Kontejnery za obecním úřadem NEBUDOU!



Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat v pátek 12. dubna 2013 od
15.00–17.00 hodin před kapličkou.



U příležitosti výročí osvobození obce Vás 21. dubna 2013 v 16,00 hod
srdečně zveme na besedu s kronikářem obce Tomášem Sáňkou s názvem
„Obec a dvě světové války“. Současně s tím bude v kulturním zařízení
obce instalována výstava obrazů Aloise Kaštovského a Milana Onderky z
Nových Sedlic.
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V neděli 12. května 2013 se bude konat „Vítání občánků obce Nové
Sedlice“. S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů žádáme
zákonné zástupce dětí, které se narodily v době od 1. května 2012 do
1. května 2013, aby kontaktovali obecní úřad a potvrdili svůj zájem o
účast. Slavnostní přivítání dětí se uskuteční v sále kulturního zařízení.



Obec obdržela z MŽP ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice“ (součástí je nový
bezdrátový rozhlas v obci) ve výši 1 178 947 Kč. Celkové výdaje na
projekt budou činit 1 361 564 Kč. Realizace projektu se uskuteční do
konce roku 2013.



Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním zařízení obce se
letos neuskuteční tradiční velikonoční akce, která se zde v minulých
letech pořádala. Dosavadní stav sociálního zařízení byl kapacitně
nedostačující a nesplňoval hygienické normy.
Sociální zařízení bude rozšířeno o bezbariérovou toaletu s umyvadlem,
pisoár a o umyvadlo pro muže a dále bude zvětšena chodbička před
vstupem do sálu.



16. března 2013 byl ukončen prodej v místním obchodě se smíšeným
zbožím. Obecní úřad zveřejnil záměr o pronájmu budovy za účelem
provozování prodejny potravin. V současné době probíhají jednání se
zájemci o pronájem. Děkujeme všem občanům za vyplnění
dotazníkového šetření k provozování obchodu.



Projekt Areál soudržnosti byl v soutěži Nadace VIA oceněn za nejlepší
fundraising a propagaci projektu.
Jakmile se trošku oteplí, budeme v projektu formou brigád opět
pokračovat. V plánu máme dokončení střechy altánu, vyrovnání a
zatravnění terénu kolem dětského hřiště, instalaci a natírání laviček,
výstavbu základny pro hasičský sport, dopadový prostor pro hod koulí
atd.
Uvítáme každého, kdo má chuť do práce. O termínech brigád budeme
informovat.
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Náklady na rekonstrukci budovy MŠ v létě 2012 v Kč:
topení
výmalba
podlahy
světla
projektová dokumentace
dotace MSK
dotace SZIF
Náklady celkem

641 416,114 356,78 248,125 697,39 200,998 717,-142 800,-497 700,358 217,-

Kalendář akcí
5. 4. 2013

17,00 hod Noc s Andersenem v knihovně

12. 4. 2013

15,00-17,00 hod Svoz nebezpečného odpadu - před
kapličkou

12.-14. 4. 2013

8,00 hod Sběr velkoobjemového odpadu do
kontejnerů NA HŘIŠTI!

21. 4. 2013

16,00 hod Beseda s kronikářem obce
„OBEC A DVĚ SVĚTOVÉ VÁLKY“
Výstava obrazů Aloise Kaštovského a
Milana Onderky z Nových Sedlic

27. 4. 2013

Škoda Porubajk Marathon - průjezd
obcí

12. 5. 2013

Vítání občánků

1. 6. 2013
8.- 9. 6. 2013
28. 9. 2013

Den dětí
Posvícení
Mše k svátku sv. Václava
3
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KNIHOVNA
Od měsíce března má knihovna Nových Sedlic novou otevírací dobu, a to
každé pondělí 15 –18 hod. V knihovně jsou umístěny dva počítače, na kterých
se můžete v době provozu knihovny bezplatně připojit k internetu. Statistika
knihovny za rok 2012 je k dispozici na webu obce v sekci knihovna –
dokumenty ke stažení. V lednu byl náš knihovní fond obohacen o další knihy,
např. o prózu Lucemburská zahrada Michala Ajvaze, která získala cenu
Magnesia Litera (nejvýznamnější literární cena v ČR) za rok 2011, o detektivku
Sněhulák od oblíbeného autora Jo Nesba či o nový román Jiřího Hájíčka Rybí
krev, který byl vybrán do nominace na Magnesii Literu za rok 2012. Pro ty
menší je nově v nabídce Deník malého poseroutky (Jeff Kinney) nebo Doktor
Proktor a prdící prášek (Jo Nesbø).
V pátek 5. 4. 2013 (od 17.00 hod) proběhne v Mateřské škole v Nových
Sedlicích naše první Noc s Andersenem. Knihovna ve spolupráci s MŠ připraví
pro děti pohádkový večer plný čtení a zábavy. Děti poté ve školce přenocují a
rodiče si je můžou ráno (v 9.00 hod) vyzvednout. Jídlo (večeře a snídaně)
bude zajištěno. Akce je určena všem dětem z obce, přihlášky jsou k dostání v
MŠ, v knihovně a na Obecním úřadě Nové Sedlice (termín odevzdání
přihlášek je do 29. 3. 2013).
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POPLATKY za psy a odpady na rok 2013:
Poplatek
Odpady
Psi

Kč
400,- /osoba
120,- / za prvního psa
150,- /za každého dalšího

Splatnost
31.5.2013
31.5.2013
31.5.2013

Možnosti úhrady:


složenkou



osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí tel.
dohody

 bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s.:
1842723349/0800
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20130 a číslo popisné domu, ve kterém je plátce přihlášen k trvalému
pobytu. Nově platí poplatky také cizinci přihlášení k pobytu v obci.
V souvislosti se změnou zákona o odpadech byly obecním zastupitelstvem
schváleny nové obecně závazné vyhlášky, které jsou účinné od 1. 1. 2013 a
jsou k nahlédnutí na webu obce, případně na obecním úřadě.
V případě nejasností kontaktujte obecní úřad na tel. 553 677 550,
mobil 602 700 568.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu.
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
Ceny jsou v Kč
400,- / osoba
120,- / 1 pes
150,2,- / 1 str. A4
3,- / oboustranně

Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování
Kopírování
Pronájem kulturní zařízení
- sál
- stůl
- židle
Pronájem hroby na 12 let
- urnový
- jednohrob
- dvojhrob
- hrobka

80,- / 1 hodina
10,- / 1 ks
5,- / 1 ks
432,720,1440,2440,-

Czech POINT
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,100,- / první strana
každá další 50,100,- / první strana
každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,-

Ověřování
- 1 strana A4
- 1 podpis

30,30,-
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/ první strana
/ první strana
/ první strana
/ první strana

OKÉNKO DO HISTORIE - ŠKOLA
V příštím roce oslaví naše obec devadesáté výročí postavení nové školy a sto
třicet let od zahájení stavby bývalé (staré) školy. Pro tato výročí připravujeme
vydání publikace, která nám tak hlubokou historii naší školy připomene. Je až
s podivem, že tak malá školička má dochované školní kroniky nepřetržitě
vedené od roku 1886 do dnešních dnů.
Od doby svého založení až do roku 1906 byla školní kronika psána
v německém jazyce. Vše přeložil druhý správce školy Josef Klauda, který dále
v zápisech pokračoval. Poté následovali jeho další nástupci. V letech okupace
(1939–1945) založil kroniku v německém jazyce ( Volkschule Neu Sedlitz
Chronik) bývalý německý ředitel školy, Bruno Čaputa. Od roku 1973 je školní
kronika vedena jako Kronika mateřské školy.
Pracovní skupina publikace Škola Nové Sedlice ve složení Tomáš Sáňka,
Irmgard Onderková a Kristýna Onderková připravuje a shromažďuje
dokumenty, fotografie a zápisy. Prosíme Vás, vlastníte-li ze zdejší školy
fotografie a dokumenty a jste ochotni je zapůjčit nebo se s námi podělit o své
vzpomínky, informujte někoho z nás.
Uvádím zde i ukázku:

Stalo se: Školní událost před 100 lety
Poněvadž počet žáků již překročil v jednotřídní škole 100 dětí, rozhodla
Zemská školní rada dne 13. listopadu 1912 zřídit pro nový školní rok
1912/1913 druhou třídu. Na základě tohoto rozhodnutí obecní výbor
souhlasil s rozšířením stávající jednotřídky o druhou třídu, a to počínaje
rokem 1913/1914. V tomto školním roce navštěvovalo školu 114 žáků, z toho
60 chlapců a 54 děvčat.
Na dvojtřídku nastoupila dne 1. ledna 1913 nová paní učitelka Hedvika
Vašicová, kterou do funkce ustanovili dekretem c. k. okresní školní rady
v Opavě ze dne 13. prosince 1913. Koncem roku byla přeložena do Mokrých
Lazců a místo ní byl jmenován Josef Hurník, absolvent českého gymnázia
v Opavě a jednoročního kurzu při c. k. učitelském ústavu v Praze.
V tomto roce započalo první vyučování chlapeckých ručních prací. Byl to
nepovinný předmět. Zavedením tohoto předmětu obdržela obec od c. k.
ministerstva kultury subvenci 200 K a od zemského výboru 150 K na
8
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zakoupení potřebného nářadí. Předmět vyučoval Josef Klauda, správce školy,
a to čtyři hodiny týdně. Učitelem náboženství byl v listopadu 1913 ustanoven
P. Dominik Frnka, kooperátor z Komárova.
Čerpáno: OA Josef Klauda: Školní kronika „Národní škola“. Rok 1908.
Tomáš Sáňka, kronikář obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÝCH SEDLICÍCH
Zimní biatlon
V rámci zimní přípravy hasiči Nových Sedlic zorganizovali 26. 1. 2013
historicky 1. zimní biatlon v naší obci. Startovalo se na místním hřišti. Dvakrát
se na lyžích oběhl okruh 1 km (celkem tedy 2 km) a po každém okruhu
následovala střelba – jedenkrát ve stoje a jednou vleže. Ve veliké konkurenci
nakonec zvítězil Luboš Lacheta.

Pochování basy
Průvod masek a tradiční Pochování basy letos připadlo na 9. 2. 2013. Průvod
prošel obcí a večer se konala v kulturním sále MŠ zábava s pochováním basy.
Celý večer zahájila v rytmu samby taneční skupina Pompieri Nalinu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Ve dnech 5.–7. března 2013 byla na všech zařízeních ZŠ a MŠ Komárov
provedena kontrola Českou školní inspekcí – Moravskoslezským
inspektorátem. V MŠ v Nových Sedlicích, která je odloučeným pracovištěm,
se tato kontrola konala naposledy přibližně před 15 lety. Pracovníci
inspektorátu při své návštěvě hodnotili naši školku velmi pozitivně. Dovoluji
si Vám níže předložit výtah z obsáhlé inspekční zprávy.
Jako starostka obce tímto děkuji kolektivu zaměstnanců Mateřské školy v
Nových Sedlicích v čele s vedoucí učitelkou Janou Popkovou za vynikající
spolupráci s obecním úřadem, za příkladnou reprezentaci naší obce v regionu
a především za každodenní mravenčí práci (často i mimo pracovní dobu) při
poskytování kvalitního předškolního vzdělávání našim dětem a za mimoškolní
činnost. Děkuji za spolupráci také zástupcům vedení školy.
Gratuluji všem k vynikajícím výsledkům a přeji pevné zdraví a mnoho sil a
elánu do další práce.
Zuzana Rohovská

Z inspekční zprávy Čj.: ČŠIT-456/13-T České školní inspekce:
„Jednotřídní MŠ, s místem poskytovaného vzdělávání v Nových Sedlicích,
obývá dvoupodlažní budovu bývalé základní školy. Děti zde mají k dispozici
vynikající prostorové podmínky. V minulém školním roce prošla budova za
10
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značné finanční podpory obce Nové Sedlice celkovou rekonstrukcí (vyjma
výměny oken). Úspěšná spolupráce MŠ a místního obecního úřadu přispívá k
celkovému zkvalitňování materiálních podmínek. K pobytu dětí venku je
pedagogickými pracovnicemi využíváno okolní přírodní prostředí a poměrně
velká školní zahrada se standardním vybavením. Děti ji využívají k
nejrůznějším aktivitám a činnostem v každém ročním období.“

Mateřská škola
„O vzdělávacím programu, vzdělávací nabídce, akcích MŠ i vzdělávacích
pokrocích jednotlivých dětí informují učitelky zákonné zástupce při
každodenních osobních kontaktech s jejich zákonnými zástupci, využívají
formální i neformální rozhovory na pořádaných akcích, nástěnky ve vstupních
prostorech MŠ a šatnách, školní časopis, místní zpravodaj aj. Rozsah
poradenské činnosti odpovídá charakteru a potřebám školy i přijatých dětí.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) byl k termínu
inspekční činnosti plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání. Je kvalitně zpracován, vychází z reálných materiálních,
organizačních i personálních podmínek školy, má jasně deklarovány
vzdělávací cíle i záměry a poskytuje široké laické i odborné veřejnosti všechny
potřebné informace o MŠ a její činnosti. Na ŠVP PV navazuje 5 třídních
vzdělávacích programů, které blíže konkretizují obsah vzdělávání v
jednotlivých třídách. Při jejich zpracovávání mají učitelky dostatečný prostor
pro vlastní nápady a využívání nejrůznějších metodických materiálů.
Vzdělávací nabídka jednotlivých oblastí (literárních, hudebních, dramatických,
pohybových, matematických i experimentálních činností) je obsahově
bohatá. Jednotlivá pracoviště mají možnost profilovat se i v rámci obce, kde
se daná MŠ nachází.
V rámci inspekční činnosti byly na všech pracovištích MŠ (celkem ve čtyřech
třídách) průřezově hospitovány dopolední bloky vzdělávacích činností.
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům předškolního vzdělávání na všech
pracovištích a vyrovnaným výsledkům lze MŠ hodnotit komplexně. Denní
řády i organizace vzdělávání respektovaly individuální potřeby dětí.
Předškolní vzdělávání probíhalo na základě předem vymezených témat. Na
vzdělávací práci byly pedagogické pracovnice předem zodpovědně
připravené.
Nabídka aktivit, her, hraček a výtvarného materiálu byla ve spontánních
činnostech pestrá a pro děti zajímavá. Učitelky nabízely dostatek příležitostí
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ke hrám i částečně řízeným aktivitám, k individuální i skupinové konverzaci s
učitelkou a vrstevníky. Děti si hrály individuálně a ve skupinách, volily
výtvarné a pracovní činnosti, rozvíjely hry manipulační a konstruktivní. Řízené
činnosti byly uváděny vhodnými motivacemi, požadavky kladené na děti byly
úměrné jejich schopnostem. Frontálními, skupinovými i individuálními
činnostmi, prožitkovým učením hrou a občasným využíváním i kooperativních
aktivit vedly učitelky děti k získávání vědomostí a dovedností. Podporovaly
rozvoj dětské fantazie, kreativitu a samostatnost. Vzdělávací aktivity byly v
průběhu hospitací integrované, zaměřené na různé oblasti vzdělávání.
Předem dohodnutá pravidla chování byla respektována. Vzájemné vztahy
mezi dětmi byly pozitivní, komunikace s dospělými oboustranně partnerská a
otevřená. Průběžné hodnocení bylo převážně zaměřeno na posouzení již
dosažených úspěchů, děti byly vedeny k verbálnímu i nonverbálnímu
hodnocení probíhajících aktivit. Vedení k sebehodnocení zaznamenáno
nebylo.
Z pozorování chování a projevů dětí je zřejmé, že jsou v prostředí mateřských
škol spokojené a cítí se zde jistě a bezpečně. Atmosféra ve třídách byla velmi
pozitivní a přátelská. Pedagogické pracovnice i správní zaměstnankyně
společně usilují o vytvoření příjemného prostředí. Elementární základy
klíčových kompetencí (k učení, řešení problémů, kompetence komunikativní,
sociální a personální, činnostní a občanské) jsou na úrovni odpovídající věku
dětí. Jednoduché hygienické, úklidové a sebeobslužné práce děti zvládaly. K
podpoře větší samostatnosti v době podávání jídel by bylo vhodné zakoupení
servírovacích vozíků.
Ve všech třídách učitelky vyhodnocují úspěšnost jednotlivých bloků,
individuální rozvoj zaznamenávají do formulářů pedagogické diagnostiky a
zakládají portfolia. Záznamy prováděné učitelkami jsou funkční, zjištěné
skutečnosti slouží k účinné podpoře rozvoje osobnosti a cílenému plánování
vzdělávání. Dítěti s odloženou školní docházkou je věnována adekvátní
individuální péče.
Pracovní prostředí všech pracovišť MŠ je čisté a bezpečné, zaměstnanci
průběžně podporují zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech dětí.
Oblast prevence rizikového chování je nedílnou součástí denního
vzdělávacího programu, děti jsou prokazatelně informovány o možném
ohrožení svého zdraví. Vedením školy zpracovaná pravidla pro zajištění
bezpečnosti v MŠ, mimo školu a na školní zahradě jsou v praxi uplatňována.“
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SK OKD NOVÉ SEDLICE
Vážení sportovní přátelé,

náš sportovní oddíl SK OKD Nové Sedlice uspořádal na sklonku loňského roku
již tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče. Toto
sportovní zápolení se odehrálo dne 27. 12. 2012. Turnaje se zúčastnilo 18
hráčů a hráček, kteří soutěžili ve třech kategoriích: žáci, ženy a muži.
V dopoledním programu se utkali ve smíšené skupině žáci a ženy, a to formou
utkání každý s každým. V žákovské kategorii zvítězil Jan Lindovský z Nových
Sedlic.
V kategorii žen bylo pořadí následující:
1.

Kateřina Šindelářová

2.

Petra Šindelářová

3.

Petra Palkovičová

Odpolední program zahájily ve 13.00 hodin zápasy mužů. Muži odehráli ve
dvou skupinách (každý s každým) zápasy o první čtyři postupová místa do
dalších vyřazovacích utkání.
13
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V pozdním odpoledni proběhly vyřazovací zápasy v kategorii muži (tzv. playoff) o postup do závěrečných finálových bojů. V semifinálových zápasech z
dvojic Tomáš Světlík – Jaroslav Ignác a Josef Adamčík – Adam Vitásek vzešli
finalisté turnaje Ignác – Vitásek. Ve finálovém zápase pak jednoznačně
dominoval mladý Adam Vitásek z Opavy, který porazil Jaroslava Ignáce z
Nových Sedlic 3:0.

Konečné pořadí na stupních vítězů v mužské kategorii:
1.

Adam Vitásek

2.

Jaroslav Ignác

3.

Josef

Adamčík

Direktoriát turnaje udělil zelenou kartu mladému Adamu Vitáskovi (roč.
2000), který se zúčastnil turnaje jako jediný registrovaný hráč, a ten nás
odměnil svým postupem celým turnajem až k vítězství bez ztráty sady. To
mimochodem svědčí o tom, že ne všechny děti vysedávají celé dny
permanentně u domácích počítačů, bez jiných volnočasových aktivit. Jeho
účast v turnaji pro nás ostatní hráče byla velmi přínosná i proto, že jsme si
všichni mohli odzkoušet konfrontaci s mladou sportovní generací. Adamovou
letošní účastí se tak završila tetralogie jeho sportovního zrání a vzrůstu až k
vítězství v našem turnaji.
Zápasy ve všech kategoriích sledovaly řady nadšených diváků.
14
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Závěrem Vás všechny zveme a těšíme se za rok na příštím turnaji!
Děkujeme starostce obce paní Zuzaně Rohovské za poskytnutí společenského
sálu, panu Pavlu Hančilovi za zajištění občerstvení a za dary sponzorům, a to
firmě OPTYS, spol. s r.o., BUNCOL spol. s r.o, Gikostart- okna a dveře
Za pořadatele: Břetislav Světlík

NADĚJE NIKDY NEUMÍRÁ …
Milí přátelé! Blíží se Velikonoce - největší svátky církevního roku. Dovolte mi,
abych Vás na jejich prahu opět oslovil. Rád bych se s Vámi totiž podělil o dva
příběhy. První jsem prožil já a druhý svatý Petr. Oba příběhy spojuje voda. Ta
je koneckonců vedle ohně symbolem křesťanských Velikonoc. Když se tedy
blíží tyto jarní svátky a začíná se hovořit o smrti Ježíše, jeho vzkříšení a novém
životě, vždy si vybavím událost, která mě potkala kdysi o prázdninách - asi tak
po šesté nebo sedmé třídě. Byl jsem v bazénu. Chtěl jsem si zkusit, jak se
plave v té části určené pro sportovce a kde bylo víc než tři metry hluboko. A
tak jsem tam začal plavat.
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Ze začátku se to ničím nelišilo od jiných částí bazénu. Snad jen tím, že jsem i
přes svou docela slušnou výšku nemohl dosáhnout na dno. A právě plné
uvědomění si tohoto faktu způsobilo mé zaváhání a nejistotu. Najednou jsem
se nečekaně ocitl pod hladinou a začal se topit. Chvíli jsem si skutečně myslel,
že je konec a že se z toho živý nedostanu. A pak, když jsem to už vzdával, mne
voda vyplivla.

K tomuto zážitku se často vracím, protože to beru jako jakýsi osobní dar
nového života. Tato událost se mi často vybavuje o Velikonocích, kdy slyším
při bohoslužbách o křestním ponoření v Kristovu smrt, abychom mohli žít.
Druhý příběh pochází z Bible. Je podle mě velmi silný a rád se k němu vracím.
A je to právě událost, kdy Ježíšovi učedníci plují v noci lodí, jsou sami. Ježíš s
nimi není.
Ovšem ráno k nim přichází po vlnách jezera. Je to okamžik, kdy fouká vítr,
jsou vysoké vlny a oni křičí hrůzou! Ježíš jim říká: „Nebojte se!“ Petr odvětí:
16
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„Jsi-li to ty, Pane, ať přijdu k Tobě po vlnách.“ A Ježíš řekne „Pojď!“ Petr vyjde
z lodi, jde po vlnách, pohled upírá na Ježíše a jde mu vstříc. Ale za chvíli se
začne rozhlížet, dívá se na ty vlny, na vítr a napadá ho, že to nezvládne, že je
nemyslitelné kráčet po hladině a opravdu jde najednou ke dnu! Začíná se
topit, ale stihne ještě vykřiknout: „Ježíši, zachraň mne!“ Ježíš přijde, vytáhne
ho a řekne: „Proč jsi pochyboval?“ Mám tento příběh rád. Jeho sílu a
poselství vidím v Ježíšově moci nad zlem. Rozbouřené moře je pro mne
symbolem toho zla, hříchu a smrti. A Ježíš má nad tím vším moc. Dokud se
Petr dívá na Krista, dokáže to zlo překonávat. Jakmile se však začne rozhlížet
a věnuje svou pozornost jiným věcem, jde ke dnu. Z toho pro mne vyplývá, že
pokud je člověk fascinován zlem, které je v něm a kolem něj, jde ke dnu
stejně jako Petr. Ale jestliže má sílu a odvahu v životě hledět na Krista, tak
může překonat i to, co je těžké a zlé, co je v něm a kolem něj. A právě
hluboký smysl slavení křesťanských Velikonoc je v tom, abychom v sobě našli
nebo obnovili pohled upřený na Krista. Mnozí z nás se o to pokoušeli už v
postní době postními skutky, kterými jsou modlitba, půst a almužna.
Ukázňovali své tělo i duši, aby byli soustředěni a připraveni oslavit
Zmrtvýchvstání Krista.
V Esejských textech čteme: „Neboť, jak ti opravdově pravím, tělo a srdce a
mysl jsou jako vůz a kůň a vozataj. Tělo je vůz, ukutý v síle, aby plnil vůli
nebeského Otce a Matky-Země. Srdce je ohnivý oř, slavný a smělý, který
statečně táhne vůz, ať už jede po rovné cestě nebo leží-li na cestě kameny a
padlé kmeny. A mysl je vozataj, třímající otěže moudrosti, který je shora
pozoruje, co se rozkládá na dalekém obzoru, a řídí směr kopyt a koles.“ Kéž
celým svým srdcem, myslí i tělem oslavíme právě toto vítězství života nad
smrtí!
Přeji Vám všem, abyste mohli prožít v radosti a v naději Velikonoční svátky
roku 2013. A abychom si společně uvědomili, že i když jsou na nebi mraky,
neznamená to, že žijeme v době katastrof a zániků, ale naopak, nových
nadějí, které jsou příslibem za jednoho předpokladu: že nebudeme
rezignovat, že neztratíme naději! Slavnost vzkříšení nám říká, že naděje nikdy
neumírá. Ne, až jako poslední. Nikdy, protože Kristus je naší nadějí.
Krásné a požehnané Velikonoce, plné radosti a pokoje Vám všem přeje
duchovní správce P. Adam Málek, komárovský farář.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVBĚ NOVÝCH VARHAN
do filiálního kostela – BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ
v Nových Sedlicích a doúčtování finančních prostředků za ROK 2012
Vážení dovolte mi, abych vás seznámil s doúčtováním finančních prostředků
za rok 2012. Tak tedy, dne 4. února letošního roku okolo čtrnácté hodiny,
jsme spolu s Ing. Antonínem Vaňkem navštívili firmu Robert Ponča – stavby,
rekonstrukce a opravy varhan v Krnově, abychom provedli jednu z dalších
plánovaných vizitací a tak obhlédli průběh prací na stavbě varhan do našeho
kostela. Samotným mistrem Robertem Pončou a jeho spolupracovníky jsme
byli v dílnách seznámeni s montáží jednotlivých částí ve spodní i horní části
varhaní skříně. To znamená, že varhany pro náš kostel se kompletují a jejich
instalace do tohoto kostela se přibližuje. Na místě byla pořízena
fotodokumentace, se kterou se můžete seznámit na naší nástěnce. Při této
vizitaci jsme z nově vybraných peněz uhradili další dílčí faktury. Nyní k
samotné fakturaci.
Po zaplacení minulých faktur ke dni 2. srpna roku 2012 nám zůstalo na našem
pomyslném účtu 362,- Kč.
K tomuto pak bylo přidáno:
14 646,- Kč

z pokladny zdejšího kostela

15 450,- Kč
nám bylo předáno panem farářem ze sbírek z první neděle za
srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2012 a leden, únor 2013
66 000,- Kč

přímým výběrem od jednotlivých občanů

10 042,- Kč

výtěžek z vánočního koncertu

Dohromady to i se zůstatkem činilo

106 500,- Kč

Jako vždy, i tentokrát sděluji, že případné korunové položky z pokladny byly
dopláceny a je o tom veden přesný záznam a dále, že korunové položky na
fakturách se objevují po provedení přepočtu DPH, letos o to složitěji, protože
se jedná o dvacet jedna procent.
Firmou Robert Ponča – stavby, rekonstrukce a opravy varhan v Krnově byly k
datu 4. února 2013 vystaveny a námi následně proplaceny celkem čtyři
faktury:
První faktura ve výši 102 995,- Kč byla uhrazena v hotovosti z těchto právě
jmenovaných peněz a po jejím zaplacení činí zůstatek našeho účtu 3 505,- Kč.
18
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Druhá faktura ve výši 25 289,- Kč byla uhrazena převodem z farního účtu –
jedná se o 20 000,- Kč, které odsouhlasila a věnovala obec Nové Sedlice a
5 289,- Kč činily příspěvky občanů a farního úřadu.

Třetí faktura ve výši 31 992,- Kč byla v hotovosti uhrazena z peněžního daru,
věnovaného anonymním dárcem ze zdejší komárovské farnosti.
Čtvrtá faktura ve výši 29 995,- Kč byla rovněž v hotovosti uhrazena z
peněžního daru anonymního dárce z Ostravy.
Všechny čtyři faktury dohromady činily 190 271,- Kč.
Celková úhrada na stavbu varhan tedy činí:
1)
dvě faktury ze září 2011
2)
tři faktury z února 2012
3)
čtyři faktury ze srpna 2012
4)
čtyři faktury z února 2013
Celkem

99 960,- Kč
110 028,- Kč
158 016,- Kč
190 271,- Kč
558 275,- Kč
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Je tedy možno konstatovat, že ke 4. únoru t.r. jsou za stavbu nových varhan
do našeho kostela uhrazeny tři čtvrtiny celkově potřebné finanční částky.
Vyjádřeno číslem, zbývá doplatit 191 725,- Kč. Není to mnoho, ale není to
málo.
Toto finanční břemeno stále zůstává na nás, na našich blízkých, na našich
přátelích a na všech ostatních, kteří to s námi, ale především s naším Božím
chrámem myslí upřímně a vážně. Jenom na nás všech bude záležet, kdy tuto
finanční částku bude možné doplatit a kdy a při jaké příležitosti se rozezvučí v
našem kostele nové varhany. Je však pravda, že jsme se zhotovitelem
předběžně hovořili o letošním podzimu, jako o možném termínu instalace
nových varhan zde v kostele.
Proto mi nyní, na závěr tohoto sdělení dovolte, abych všem dárcům
poděkoval. Tedy děkuji všem dárcům veřejným i anonymním. Děkuji farníkům
místním i přespolním, hostům, ale i všem příležitostným návštěvníkům.
Děkuji všem těm, kteří přispěli svojí účastí na vánočním koncertu a také
děkuji všem koncertním účinkujícím, kteří na tuto naši věc přispěli tím, že zde
v kostele ponechali svůj honorář. Zde musím také poděkovat místní občance,
která věnovala do našeho kostela stromky na vánoční výzdobu.
Děkuji obecnímu úřadu v Nových Sedlicích a děkuji Farnímu úřadu v
Komárově, resp. panu faráři, důstojnému otci Adamovi. Děkuji všem
občanům, kteří přispěli na zdejší varhany v samostatně prováděné sbírce v
Suchých Lazcích.
Děkuji všem soukromým dárcům, jejichž peníze jsem přebíral v některých
našich kostelech nebo mně navštívili doma. Děkuji všem těm svým
pacientům, kteří nám na varhany do tohoto našeho kostela, věnovali finanční
částky přímo v mé ordinaci.
Pro moji možnou zapomnětlivost mi však dovolte, abych poděkoval i všem
zde nejmenovaným, neboť bez rozdílů výše příspěvků, všichni společně
pomáháme zhodnocovat kvalitu duchovního života v tomto našem kostele.
Ještě jednou vám i všem ostatním mnohokrát děkuji se slovy: „Pán Bůh
zaplať“ a „Ať se nám všem společné dílo podaří“.
Za farní společenství obce Nové Sedlice MUDr. Tomáš Both
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V sobotu 4. ledna 2013 se v Nových Sedlicích uskutečnila Tříkrálová sbírka,
jejímž organizátorem byla Charita Hrabyně. Koledníky byli letos Štěpán Both,
Adéla Seidlová, Martina Lindovská, Jan Lindovský, Jakub Both, Tomáš Both,
David Kokoř, Martin Onderka, Marek Vilč, Marie Kubesová, Nikol Današová,
Nela Današová, Tomáš Hulva, Lukáš Hulva.
Vedoucími skupinek byly Jana Bothová, Hana Bothová, Ladislava Lindovská,
Jana Kokořová, Božena Mejzlíková.
Výtěžek letošní sbírky činil 22.081,- Kč. (rok 2012 - 17.665,- Kč)
Poděkování a uznání patří všem, kdo přispěli finančními dary, ale také
dobrovolníkům, kteří svůj volný čas věnovali pomoci druhým.

ADVENTNÍ KONCERT 2012 – Dětský pěvecký sbor DOMINO
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SK NOVÉ SEDLICE – ROZPIS ZÁPASŮ

Z RANČE SETKÁNÍ
Na Ranči setkání v dubnu opět zahájíme pravidelné úterní vožení na koních.
Poprvé pro vás budou koníci připraveni 2. 4. od 17.00 hod. Přijďte, těšíme se
na vás!
Dále nabízíme koňské bobky pro jarní hnojení zahrádek.
Miriam Johanka Štivarová
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

Úřední doba
Pondělí 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00
Středa 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00
STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 566

E-MAIL, Skype:

starostka@novesedlice.cz, zuzanarohan

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 568

E-MAIL, Skype:

urad@novesedlice.cz, ounovesedlice

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON:

+420 606 942 168

E-MAIL:

Sanka.T@seznam.cz

Tento zpravodaj byl vydán pro vnitřní potřebu obce Nové Sedlice a je
neprodejný.
Grafické zpracování:

Tomáš Prchala

Jazyková korektura:

Tereza Klemensová

Tisk:

Jaroslav Ignác, Optys s.r.o

V případě zájmu o zasílání informací z obecního úřadu na Váš email, zašlete
svůj požadavek na email urad@novesedlice.cz.
Datum vydání:

29. 3. 2013
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